
UCHWAŁA NR XIII/161/2019 
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr V/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6r ust 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1523 z późn. zm.), Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/48/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 otrzymuje brzmienie: „Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych w Sandomierzu (zwany dalej PSZOK).

1) PSZOK jest czynny w dni powszednie w godzinach od 1100 do 1700, a w soboty od 900 do 1700. Informacja 
o godzinach otwarcia jest ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Punktu,

2) w PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje wysegregowanych odpadów komunalnych: 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie, akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone, odpady remontowo budowlane (bez 
eternitu, papy, wełny mineralnej i styropianu zanieczyszczonego zaprawami) oraz popiół,

3) Wprowadza się limity dostawy do PSZOK następujących odpadów komunalnych z nieruchomości w roku 
kalendarzowym:

a) do 4 sztuk zużytych opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony 
z wyłączeniem ciągników rolniczych,

b) do 500 kg odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

c) do 500 kg odpadów wielkogabarytowych.

4) warunkiem przyjęcia odpadów do PSZOK jest złożenie deklaracji od nieruchomości zamieszkałej lub 
nieruchomości niezamieszkałej z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz lub potwierdzenie zamieszkiwania 
w budownictwie wielorodzinnym na terenie Gminy Miejskiej Sandomierz,

5) odpady komunalne są dostarczone do PSZOK własnym transportem i zostaną przyjęte nieodpłatnie.

6) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie przyjmuje odpadów od przedsiębiorstw 
świadczących odpłatnie usługi utrzymania czystości i porządku, w stosunku do których obowiązują odrębne 
przepisy w zakresie gospodarowania odpadami,
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7) pracownicy obsługujący punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych mają prawo odmówić 
przyjęcia innych niż wymienione w pkt. 2 odpadów.

8) Szczegółowe zasady przyjmowania odpadów do PSZOK zostaną wskazane odrębnie w regulaminie 
przyjmowania odpadów do PSZOK umieszczonym na stronie internetowej www.sandomierz.pl".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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